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ВСТУП
Диспансеризація -  це система планових ветеринарних і організаційних 

[заходів, спрямованих на своєчасну діагностику хвороб собак, виявлення їх 
'основних причин, проведення лікувальних і профілактичних заходів. Ос
новна мета диспансеризації -  збереження здоров’я собак та їх службових 
якостей.

Завдання диспансеризації:
а) оцінити клінічний стан собак розплідників;
б) визначити функціональний стан різних органів та систем орга

нізму;
в) діагностика ранніх (субклінічних) стадій метаболічних розладів;
г) виявити основну і супутні патології;
д) вивчити причини захворювань;
е) намітити шляхи профілактики хвороб і лікування захворілих

собак.
Диспансеризація включає:

а) визначення клінічного статусу собак у розпліднику;
б) дослідження функціонального стану різних органів;
в) визначення стану обміну речовин у собак за результатами до

слідження крові та сечі;
г) аналіз якості кормів, годівлі та утримання собак;
д) аналіз одержаних результатів;
е) висновки і пропозиції щодо лікування і профілактики найбільш 

поширених хвороб.
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